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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Ronde Tafel 
Nuenen 
ondersteunt 
Voedselbank

Burgemeester 
hijst o�  cieel 
eerste vlag 
NGN 200 jaar

Jan Reniers 
benoemd tot 
‘Lissevoorter’ 
van het jaar

PER 1 NOVEMBER IN
NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers nieuwe locatie nuenen 2020.indd   1 20-10-2020   12:52

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken.
Gratis haal- en breng-
service bij onderhoud.
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Huis-aan-huis verspreid door bezorgers van Rond de Linde

Brief burgemeester en folder    
feestjaar NGN200 deze week      
in de brievenbus

Bij de brief is een folder gevoegd 
waarin het feest- en herdenkingsjaar 
wordt toegelicht. Daarin is ook aan-
dacht voor de vernieuwde website, 
die regelmatig wordt aangevuld met 
actuele informatie over de evene-
menten en met wetenswaardigheden 
over de drie dorpen en hun inwoners. 
Burgemeester Maarten Houben en 
andere Nuenenaren, Gerwenaren en 
Wettenaren laten zien wat hun DNA 
is. Ook de canon ofwel tijdlijn 1821-
2021 met 200 jaar geschiedenis is op 
de website te vinden. Deze canon is 
opgezet door heemkundekring De 
Drijehornick naar een idee van Fien 

Brief burgemeester en folder    
feestjaar NGN200 deze week      

Samen met de brief van burgemeester Maarten Houben valt ook de folder NGN200 de-
ze week in de brievenbus in Nederwetten, Gerwen en Nuenen, ontworpen door Peter 
van Kemenade van 4PR Realisation

Winkelcentrum Parkhof  
Nuenen in bezit van ALDI
ALDI in Nederland heeft het winkelcentrum Parkhof in Nuenen aange-
kocht. De discounter is al een lange periode huurder van een supermarkt-
ruimte binnen Parkhof en bereikte onlangs overeenstemming met de ei-
genaar om zowel de supermarkt als de overige winkels te verwerven. 

Naast de aankoop, zal ALDI het filiaal 
in ‘de Parkhof’ verbouwen en uitbrei-
den. Hiermee krijgt het gehele win-

kelcentrum een positieve impuls en 
lost de leegstand op. Voor de huidige 
huurders zijn er verder geen veran-
deringen.

ALDI start binnenkort met de ver-
bouwing om -naar verwacht- enkele 
maanden later de geheel nieuwe 
winkel te openen. 
Deze zal volgens de vernieuwde for-
mule zijn ingericht met veel aan-
dacht voor vers assortiment, zoals 
groente en fruit, vlees en vis. Met bre-
de gangpaden en een duidelijke sig-
nalering is het prettig boodschappen 
doen.

De koop werd afgewikkeld met Pro-
found Asset Management, de verte-
genwoordiger van de eigenaar van 
het winkelcentrum.

25 jaar Podotherapiepraktijk 
Jannie van den Nieuwenhof
Op 3 juli 2021 is het 25 jaar geleden dat de toenmalige burgemeester Ter-
wisse de podotherapie praktijk van Jannie van den Nieuwenhof o�  cieel 
opende. Tot op de dag van vandaag werkt ze met veel plezier in haar 
praktijk aan de Opwettenseweg. Destijds heeft haar vader zijn garage 
omgebouwd tot praktijk. Vanaf het begin is het een bloeiende praktijk 
geweest en zijn er veel voeten over de drempel naar binnen gelopen. 

lijk beschermde titel (wet B.I.G.). Deze 
titel mag alleen gevoerd worden door 
iemand met een afgeronde 4-jarige 
hbo-bacheloropleiding en valt onder 
het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport als paramedisch be-
roep. Het deskundigheidsgebied van 
de podotherapeut is ook in de wet 
omschreven. Dit betekent een wette-
lijke erkenning door de overheid van 
de bekwaamheden en de deskundig-
heid van de podotherapeut.

Een podotherapeut stelt een passen-
de behandeling vast bij voetgerela-
teerde klachten, zodat pijn vermin-
dert en klachten verholpen kunnen 
worden. Overbelasting, een verkeer-
de werkhouding, verkeerd schoeisel 
of een blessure, kunnen een oorzaak 
zijn van de klachten. Om vast te stel-
len wat de oorzaak is, voert Jannie 
een voetonderzoek uit voorafgaand 
aan de behandeling. Met de nieuw-
ste technieken, zoals een 3d scanner, 
komt ze vervolgens tot een juiste be-

In 1996 heeft Jannie haar opleiding in 
Eindhoven afgerond. Een podothera-
peut is het enige beroep binnen de 
voetgezondheidszorg met een wette- handeling. Behandelingen kunnen 

bestaan uit: oefeningen, podothera-
peutische zolen, ortheses, nagelbeu-
gels, manuele technieken, schoenad-
viezen en voetbehandelingen. De 
leeftijd van de mensen varieert van 0 
tot 100+. Hiertoe behoren ook diabe-
ten en reumapatiënten; zij krijgen 
een gespecialiseerde behandeling. In 
haar praktijk vervaardigt Jannie alle 
hulpmiddelen zelf. Dit is ook haar 
kracht; van het onderzoek tot even-
tuele hulpmiddelen doet ze het alle-
maal zelf. Wat ze heel belangrijk 
vindt, is de samenwerking met ande-
re disciplines, zoals fysiotherapeut, 
pedicure, osteopaat en orthopedisch 

schoenmaker. De praktijk is nog 
steeds gevestigd aan de Opwet-
tenseweg 79b. Inmiddels een stuk 
moderner dan in 1996.

Sokken
Om het 25-jarig jubileum te vieren, 
heeft Jannie sokken laten ontwer-
pen. Deze gaat ze het gehele jaar ver-
kopen. De totale opbrengst gaat naar 
de KNRM (Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij). De sokken 
zijn verkrijgbaar bij Jannie in de prak-
tijk (Opwettenseweg 79b, Nuenen 
040-284 35 37). 

alarmering. De KNRM heeft 45 red-
dingstations langs de kust. De 75 red-
dingboten worden bemand door 
1.400 vrijwilligers. De KNRM komt 
meer dan 2.000 keer per jaar in actie 
voor noodmeldingen waarbij ruim 
3000 mensen worden geholpen of 
gered. In maart 2020 is Jannie’s moe-
der overleden en haar wens was uit-
gestrooid te worden in zee bij Texel. 
Dit was waar ze de KNRM leerde ken-
nen. Ze boden haar, haar vader en 
zussen aan om te helpen met de as 
uitstrooien op volle zee. Een hele 
mooie en bijzondere ervaring.

Deze week valt een brief van burgemeester Maarten Houben in de brie-
venbus in Nederwetten, Gerwen en Nuenen. In de brief richt de burge-
meester zich tot alle inwoners om hen op de hoogte te stellen van het 
feest- en herdenkingsjaar 2021, het jaar dat de huidige gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar bestaat. 

(Fiets)sleutels 
gevonden
Deze sleutels zijn vorige week ge-
vonden voor onze voordeur.  Wij wo-
nen Voirt 40a. Maar onze voordeur is 
in de Hendrikstraat.  Zijn deze sleu-
tels van u? Neem dan contact met 
ons op via het mailadres wimen-
renee1948@gmail.com.

van Grootel en Theo Swinkels. In een 
later stadium zal de website NGN200 
interactief worden. www.ngn200.nl 

Waarom als goed doel de KNRM?
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij helpt en redt mensen 
in nood op het water. De redders en 
reddingboten komen in actie na een 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Hang uw PMD afvalzak niet te vroeg buiten.
HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

      
CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen 
naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen 
we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met 
ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een 
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke 
huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder 
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM 
richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, 
komt u niet naar het CMD.

RAADSCOMMISSIES - DIGITAAL
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, aanvang 
19.30 uur

Commissie Ruimte op 19 januari 2021
Onderwerpen onder andere:
• Initiatiefvoorstel Kavelruil Eeneind 
• Bestemmingsplan recreatieve poort Beekstraat
• Wet voorkeursrecht gemeenten Landgoed Gulbergen
• Aanpassing subsidieverordening regionaal ontwik-

kelfonds werklocaties

Commissie Samenleving op 20 januari 2021
Onderwerpen onder andere:
• Beleidsnota schuldhulpverlening 2021-2025

Commissie Algemene Zaken op 21 januari 2021
Onderwerpen onder andere:
• Koersdocument toekomstbestendig Nuenen
• Zienswijze werkprogramma 2021 MRE

Spreekrecht
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het digitaal meespreekrecht.
Door de  digitale vergaderingen en voorbereiding vragen 
wij u zich uiterlijk aan te melden voor: 

• Commissie Ruimte - maandag 18 januari 2021, voor 
12.00 uur;

• Commissie Samenleving - dinsdag 19 januari 2021, voor 
12.00 uur;

• Commissie Algemene Zaken - woensdag 20 januari 
2021, voor 12.00 uur.

Neem daarvoor contact op met de gri¥  e: 
gri�  e@nuenen.nl

GEZOCHT: STEMBUREAULEDEN
We zijn op zoek naar enthousiaste stembureauleden en 
tellers (18 jaar of ouder) voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen 2021 op woensdag 17 maart 2021. Vanwege een ho-
ger risico van bezettingsproblemen door corona, zijn we 
dit jaar ook op zoek naar meer reserveleden.
Voordat u zich aanmeldt, vragen wij u om goed na te gaan 
of u niet tot een risicogroep behoort of een kwetsbare 
gezondheid heeft. Dit is belangrijk voor uw eigen bescher-
ming en om bezettingsproblemen op de dag van de ver-
kiezingen te voorkomen. Vanzelfsprekend doen wij er 
alles aan om de verkiezingen zo veilig mogelijk en corona-
proof te organiseren.
Als stembureaulid  volgt u  een (verplichte) e-learning, 
waarna u een certifi caat behaalt na succesvolle afronding.

Vergoeding:
De vergoeding voor stembureauleden bedraagt € 120,- per 
dagdeel. De vergoeding voor tellers bedraagt € 60,-.

Tijden:
Stembureauleden: Van 7.15 uur tot 15.15 uur of van 15.00 
uur tot einde telproces.
Teller: van 20.45 uur tot einde telproces.

Aanmelden:
Direct via www.nuenen.mijnverkiezing.nl 
of via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen

STIMULERINGSREGELING 
LANDSCHAP (STILA)
Heeft u grond in het buitengebied? Dan is er een vergoe-
ding mogelijk voor aanleg en beheer van bomen, bos-
schages, hagen, poelen en bloemrijke randen via de Sti-
muleringsregeling Landschap. Help mee aan een mooier 
gebied om te wonen, werken en verblijven. En help dier-
soorten als patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen aan meer 
leefruimte. Neem contact op met de veldcoördinator 
Martien Vinken van onze Peelregio, via: 06-27122721 of 
mail: info@martienvinken.nl of via de website:
brabantslandschap.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat :
• HR-ketels niet altijd optimaal werken
• dit komt door vaak een te hoge  

aanvoertemperatuur
• je goede informatie hierover vindt op 

www.zetemop60.nl 
• 1 minuut nodig is om het in te stellen
• 60 graden uw huis prima warm houdt
Zie ook artikel verderop!

DUURZAAMHEID
Nuenen ZET M OP 60!
Hoe kunt u de werktemperatuur van uw verwarmingssys-
teem verlagen? Verlaag de maximale aanvoertemperatuur 
van je verwarmingsinstallatie naar 60 graden. 
Kijk op www.zetmop60.nl  
Standaard staan CV-ketels vaak op 80 of 90 graden aan-
voertemperatuur voor de verwarming. Door deze te ver-
lagen tot 60 graden, halen moderne ketels veel beter hun 
hogere rendement en bespaar je energie en gas, en dus 
kosten! Ook kun je zo zien hoe geschikt je huis is voor 
lage temperatuur verwarming in de toekomst wanneer we 
gaan  verwarmen met een warmtenet of een warmtepomp 
of een andere manier van duurzaam verwarmen. Die ma-
nieren van verwarming zijn allemaal meer e¥  ciënt en 
duurzaam, maar dat geldt vooral als de aanvoertempera-
tuur ook laag gehouden kan worden.

De aanvoertemperatuur verder verlagen
Verlagen tot 40 of 45 graden zorgt voor nog meer rende-
ment van moderne ketels. Krijg je zo je huis niet goed warm 
dan kun je stapsgewijs weer verhogen. Je weet nu precies 
voor welke temperatuur je huis op dit moment geschikt is 
en je kan dan ook plannen maken (betere kierdichting, 
isolatie en ventilatie), zodat je huis straks wel geschikt is 
voor lagere temperaturen. Merk op dat de temperatuur 
van de tapwaterproductie van de CV-ketel o¥  cieel niet 
lager dan 60 graden mag staan door het risico op legio-
nella en dat willen we niet. De temperatuur van de ver-
warming en van het tapwater zijn altijd apart in te stellen. 
Het instellen zelf is in 1 minuut gedaan.

Meer voordelen
Het verlagen van de aanvoertemperatuur heeft meer voor-
delen dan alleen het verlagen van het gasverbruik en 
daarmee lagere kosten: je verwarmt je huis ook comfor-
tabeler, omdat de kamertemperatuur constanter blijft, je 
minder snel droge lucht krijgt en er geen stof meer ver-
schroeit op de loeiwarme radiatoren. (stofschroei) Het kan 
wel nodig zijn om je klokthermostaat iets anders in te 
stellen (in de ochtend iets vroeger de verwarming aan), 
omdat het met een lagere aanvoertemperatuur iets langer 
duurt voordat je woning op temperatuur is. Als het verla-
gen van de temperatuur gelukt is kun je ook denken aan 
waterzijdig inregelen van radiatoren en convectors.  Hier-
voor kunt u o.a. de voucher in zetten. 
www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen

Extra tip:
- Breng ook gelijk radiatorfolie aan

ONLINE INFORMATIEAVOND 
OVER CORONA
Bibliotheek Dommeldal or-
ganiseert een online informa-
tieavond over Corona, door 
spraakmaker Pieter van Wijk, 
oud-huisarts uit Nuenen op 
dinsdagavond 19 januari en 
woensdagavond 3 februari.
Pieter gaat tijdens dit webinar 
graag de dialoog aan met de 
deelnemers: alle vragen, on-
duidelijkheden en onzekerheden kunnen besproken wor-
den. Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen hoort dan 
ook graag van tevoren welke vragen er leven bij de deel-
nemers, zodat er ingespeeld kan worden op de informa-
tiebehoefte van de inwoners van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Vragen van deelnemers kunnen 
ingezonden worden via: s.teesink@bibliotheekdommeldal.
nl.De informatieavond op dinsdag 19 januari zal online 
plaatsvinden, van 19.30 uur tot 21.00 uur, in de vorm van 
een webinar. Voor 3 februari wordt nog gekeken of dit 
eventueel kan plaatsvinden in de vorm van een fysieke 
bijeenkomst, afhankelijk van de dan geldende maatregelen. 
Deelname aan het webinar is gratis, na aanmelding via 
www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.
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Spreekrecht 
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het digitaal meespreekrecht. 
Door de  digitale vergaderingen en voorbereiding vragen wij u zich uiterlijk aan te melden 
voor:  

• Commissie Ruimte - maandag 18 januari 2021, voor 12.00 uur; 
• Commissie Samenleving – dinsdag 19 januari 2021, voor 12.00 uur; 
• Commissie Algemene Zaken – woensdag 20 januari 2021, voor 12.00 uur. 

Neem daarvoor contact op met de griffie: griffie@nuenen.nl 
 
 
GEZOCHT: STEMBUREAULEDEN 
We zijn op zoek naar enthousiaste stembureauleden en tellers (18 jaar of ouder) voor de 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 op woensdag 17 maart 2021. Vanwege een hoger risico 
van bezettingsproblemen door corona, zijn we dit jaar ook op zoek naar meer reserveleden. 
Voordat u zich aanmeldt, vragen wij u om goed na te gaan of u niet tot een risicogroep 
behoort of een kwetsbare gezondheid heeft. Dit is belangrijk voor uw eigen bescherming en 
om bezettingsproblemen op de dag van de verkiezingen te voorkomen. Vanzelfsprekend 
doen wij er alles aan om de verkiezingen zo veilig mogelijk en corona-proof te organiseren. 
Als stembureaulid volgt u een (verplichte) e-learning, waarna u een certificaat behaalt na 
succesvolle afronding. 
 
Vergoeding: 
De vergoeding voor stembureauleden bedraagt € 120 
per dagdeel. De vergoeding voor tellers bedraagt €60. 
Tijden: 
Stembureauleden: Van 7:15 uur tot 15:15 uur OF van 
15:00 uur tot einde telproces. 
Teller: van 20:45 uur tot einde telproces. 
Aanmelden: 
Direct via www.nuenen.mijnverkiezing.nl of via 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen 
 
 
STIMULERINGSREGELING LANDSCHAP (STILA) 
Heeft u grond in het buitengebied? Dan is er een vergoeding mogelijk voor aanleg en beheer 
van bomen, bosschages, hagen, poelen en bloemrijke randen via de Stimuleringsregeling 
Landschap. Help mee aan een mooier gebied om te wonen, werken en verblijven. En help 
diersoorten als patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen aan meer leefruimte. Neem contact op 
met de veldcoördinator Martien Vinken van onze Peelregio, via: 06-27122721 of mail: 
info@martienvinken.nl of via de website brabantslandschap.nl 
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• dit komt door vaak een te hoge aanvoertemperatuur 
• je goede informatie hierover vindt op www.zetemop60.nl  
• 1 minuut nodig is om het in te stellen 
• 60 graden uw huis prima warm houdt 

Zie ook artikel verderop! 
 
 
DUURZAAMHEID 
Nuenen ZET M OP 60! 
Hoe kunt u de werktemperatuur van uw 
verwarmingssysteem verlagen? Verlaag de 
maximale aanvoertemperatuur van je 
verwarmingsinstallatie naar 60 graden. Kijk op 
www.zetmop60.nl   
Standaard staan CV-ketels vaak op 80 of 90 graden 
aanvoertemperatuur voor de verwarming. Door deze 
te verlagen tot 60 graden, halen moderne ketels veel 
beter hun hogere rendement en bespaar je energie 
en gas, en dus kosten! Ook kun je zo zien hoe geschikt je huis is voor lage temperatuur 
verwarming in de toekomst wanneer we gaan  verwarming met een warmtenet of een 
warmtepomp of een andere manier van duurzaam verwarmen. Die manieren van 
verwarming zijn allemaal meer efficiënt en duurzaam, maar dat geldt vooral als de 
aanvoertemperatuur ook laag gehouden kan worden. 
 
De aanvoertemperatuur verder verlagen 
Verlagen tot 40 of 45 graden zorgt voor nog meer rendement van moderne ketels. Krijg je zo 
je huis niet goed warm dan kun je stapsgewijs weer verhogen. Je weet nu precies voor welke 
temperatuur je huis op dit moment geschikt is en je kan dan ook plannen maken (betere 
kierdichting, isolatie en ventilatie), zodat je huis straks wel geschikt is voor lagere 
temperaturen. Merk op dat de temperatuur van de tapwaterproductie van de CV-ketel 
officieel niet lager dan 60 graden mag staan door het risico op legionella en dat willen we 
niet. De temperatuur van de verwarming en van het tapwater zijn altijd apart in te stellen. Het 
instellen zelf is in 1 minuut gedaan. 
 
Meer voordelen 
Het verlagen van de aanvoertemperatuur heeft meer voordelen dan alleen het verlagen van 
het gasverbruik en daarmee lagere kosten: je verwarmt je huis ook comfortabeler, omdat de 
kamertemperatuur constanter blijft, je minder snel droge lucht krijgt en er geen stof meer 
verschroeit op de loeiwarme radiatoren. (stofschroei) Het kan wel nodig zijn om je 
klokthermostaat iets anders in te stellen (in de ochtend iets vroeger de verwarming aan), 
omdat het met een lagere aanvoertemperatuur iets langer duurt voordat je woning op 
temperatuur is. Als het verlagen van de temperatuur gelukt is kun je ook denken aan 
waterzijdig inregelen van radiatoren en convectors.  Hiervoor kunt u o.a. de voucher in zetten 
. (https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen) 
 
Extra tip: 
– Breng ook gelijk radiatorfolie aan  
 
 
ONLINE INFORMATIEAVOND OVER CORONA 
Bibliotheek Dommeldal organiseert een online informatieavond over 
Corona, door spraakmaker Pieter van Wijk, oud-huisarts uit Nuenen op 
dinsdagavond 19 januari en woensdagavond 3 februari. 
Pieter gaat tijdens dit webinar graag de dialoog aan met de deelnemers: 
alle vragen, onduidelijkheden en onzekerheden kunnen besproken 
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service 
en persoonlijke aandacht.

Wij wensen u een heel gezellige decembermaand!

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste kwaliteit
en een goed advies!!!

500 gr. Runder Gehakt +
500 gr. Kipfi let blokjes ..... 8,95
Filet Preitje
.......................................................... 100 gram 1,95
Magere
Runderlappen ............4 stuks 7,45
100 gram Boterhamworst +
100 gram Zeeuws Spek ....................... 2,95
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork vlees”
 ......................................................... 100 gram 1,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

UIT EIGEN

KEUKEN

SPECIAL

Voor 2 dagen per week‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

MEER INFORMATIE OVER ONZE 
SCHOOL IN DE 'OPEN DAG APP' 
Download de app en kies onze school 
of scan in de app deze qr-code:

OPEN 
DAGEN
Vanaf 24 januari 2021
Via onze website. Voor de meest actuele informatie:

WWW.STRABRECHT.NL

ONLINE
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Goed bevallen  
in gezinssuite  
Geboortecentrum 
Anna
Met ingang van 4 januari kan ie-
dereen die bevalt in het St. Anna Zie-
kenhuis gebruik maken van een ge-
zinssuite. Het voordeel hier van, is dat 
je als gezin in huiselijke sfeer bij el-
kaar kunt blijven, ook na de beval-
ling. Indien nodig, kan medische zorg 
na de bevalling voor zowel moeder 
als kind in de meeste gevallen aange-
boden worden in de suite. Ook de 
partner kan hier verblijven.

In de reeds aanwezige kraamsuites 
was het al mogelijk om in huiselijke 
sfeer te bevallen en te verblijven na de 
bevalling. Onze suites hebben alle-
maal een eigen badkamer, toilet, koel-
kastje, televisie en wifi. De suites be-
schikken nu over de nodige nieuwe 
techniek, die er voor zorgt dat gezin-
nen, waarvan het kind medische zorg 
nodig heeft, veilig samen in de suite 
kunnen verblijven. Ook als er zorg in 
een couveuse nodig is. Kinderen die 
een intensieve vorm van medische 
zorg in een couveuse nodig hebben, 
verblijven nog wel op de couveuseaf-
deling. In de toekomst zal het voor alle 
pasgeborenen mogelijk zijn in een ge-
zinssuite bij de ouders te blijven.
Marieke Pestman, kinderarts: “Wij 
vinden het van groot belang dat ou-
ders en kind bij elkaar kunnen blijven 
na de bevalling. Het is gebleken dat 
kinderen in een gezinssuite sneller 
opknappen en beter gedijen met 
hun ouders in de buurt.”

Kijk voor meer informatie over Ge-
boortecentrum Anna op de website:
www.st-anna.nl/geboortecentrum

Burgemeester hijst o�  cieel 
eerste vlag Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar
Burgemeester Maarten Houben heeft vorige week donderdag de eerste 
vlag gehesen in het kader van het feest- en herdenkingsjaar ‘Nuenen-
Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente’. Met het hijsen van de 
NGN200-vlag opende de burgemeester het feestjaar 2021 officieel.

Omdat er vanwege de Covid-19-peri-
kelen geen grootschalige activiteiten 
mogen plaatsvinden, wordt het feest-
jaar ‘Nederwetten 200 jaar samen met 
Nuenen-Gerwen’ met nog een jaar 
verlengd. Kleinschalige activiteiten in 
2021 en grootschalige evenementen 

De bijeenkomst was vanwege de co-
ronamaatregelen sober gehouden. 
Alleen het Stichtingsbestuur NGN200 
en de pers waren verzameld rond de 
vlaggenmast op het grasveld voor de 
villa van het gemeentehuis aan de Pa-
penvoort.

Burgemeester Houben hijst de NGN200-vlag voor het gemeentehuis als teken dat het feest- en herdenkingsjaar ‘Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar één gemeente’ kan beginnen. Onder het logo staat de tekst ‘Hier heur ik thuis’ naar het gelijknamige liedje van 
Gerard van Maasakkers, waarin hij bezingt hoe zijn dorp en de mensen hem hebben gevormd. Gerard woont in Gent maar voelt zich 
hier nog altijd thuis. Foto’s: Frank van Welie

Hier heu r ik thu i s©

CoronaMelder werkt nu samen 
met Belgische Coronalert app 
Gebruikers van de CoronaMelder-app ontvangen nu ook meldingen als 
zij langere tijd dicht bij een Belg zijn geweest die de Coronalert app heeft 
geïnstalleerd en later positief is getest in België.

in de app uit zijn land, dan ontvangt 
de ander een waarschuwingsmelding 
in de app uit het andere land.

Ook voor de samenwerking van Co-
ronaMelder met apps uit andere lan-
den is de privacy een belangrijk punt. 
Binnen de Europese samenwerking 
kunnen alleen corona-apps met el-
kaar communiceren die volgens de-
zelfde privacybeginselen als Corona-
Melder zijn gemaakt. CoronaMelder 
wisselt alleen gegevens uit die nood-
zakelijk zijn voor de samenwerking. 
Net zoals bij CoronaMelder weten de 
corona-apps uit andere landen niet 
wie je bent of waar je bent.

Heb je de app nog niet gedownload? 
Ga naar de App Store en de Google 
Play Store om CoronaMelder te 
downloaden. Het gebruik van de app 
is altijd vrijwillig. Meer informatie 
vind je op www.coronamelder.nl

Al meer dan 4,4 miljoen Nederlan-
ders hebben CoronaMelder gedown-
load. De app informeert je of je mo-
gelijk besmet bent met corona. Zo 
kun je verdere besmettingen voorko-
men. Het downloaden van de app is 
altijd vrijwillig. CoronaMelder werkt 
niet alleen samen met de Belgische 
Coronalert app, maar ook met de co-
rona-apps uit Duitsland, Denemar-
ken, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, 
Polen, Spanje en Finland. Op een la-
ter moment zullen ook corona-apps 
uit andere EU-landen samenwerken 
met CoronaMelder.

Als je CoronaMelder gebruikt en lan-
gere tijd dicht bij iemand bent die de 
corona-app van een ander EU-land 
gebruikt, wisselen de twee apps co-
des uit. Dit gebeurt op dezelfde ma-
nier als tussen twee gebruikers van 
CoronaMelder. Als één van de twee la-
ter positief getest wordt en dit meldt 

107 zonnepanelen     
op dak gemeentehuis
Als aanvulling op de groene stroom die de gemeente Nuenen c.a. al jaren 
inkoopt, wordt vanaf dit jaar ook eigen stroom opgewekt. Dit gebeurt 
door maar liefst 107 zonnepanelen die eind december op het dak van het 
gemeentehuis zijn geplaatst.

van der Heijden van ETB van Keulen 
in het gemeentehuis zelf, zijn het af-
gelopen weekend afgerond. “Er is be-
wust gekozen dit in het weekend te 
doen omdat de stroom tijdelijk uitge-
schakeld moest worden, wat onder 
meer betekende dat de server plat 
ging,” zegt Jos Habraken, coördinator 
duurzaamheid van de gemeente. De 
zonne-installatie zal naar verwach-
ting zo’n 28.000 kWh per jaar opwek-
ken, wat een mooie bijdrage levert 
aan het eigen elektriciteitsverbruik 
en aan de CO2-reductie. 

“De zonnepanelen zijn geplaatst op 
een deel van het gemeentehuis waar 
de komende jaren geen onderhoud 
nodig is”, vertelt Gert-Jan van de San-
de van gebouwenbeheer. “Er is geko-
zen voor drie verschillende vlakken 
die zowel oost, als zuid als west geori-
enteerd liggen. Zo profiteren we de 
hele dag maximaal van zonlicht dat 
omgezet kan worden in bruikbare 
energie.”

De laatste technische aanpassingen, 
verzorgd door onder andere Niels 

Niels van der Heijden, ETB van Keulen
Gert-Jan van de Sande, gebouwenbeheer

in 2022. De evenementenkalender is 
te vinden op de site www.ngn200.nl 
die 14 januari wordt gelanceerd. 
In de dorpskommen van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten zijn intus-
sen zo’n 300 NGN200-vlaggetjes aan 
lantaarnpalen gehangen. Voor Het 
Klooster hangen banieren en bij het 
gemeentehuis twee grote vlaggen 
met het NGN200-logo. Het is de be-
doeling dat de vlaggen het hele jaar 
blijven hangen. Ze zijn ontworpen 
door Peter van Kemenade van 4PR 
Realisation uit Nuenen.

Wandelen - een goed idee!
Geen avond gaat tegenwoordig voorbij of je ziet mensen, vaak in tweetal-
len, door Nuenen wandelen. De sportclubs zijn dicht en ook andere acti-
viteiten zijn afgelast of uitgesteld. Dus wandelen is één van de weinige 
mogelijkheden om te bewegen of om iets te doen met iemand anders. 
Maar wandelen is zoveel meer dan dat.

(Rommert Boonstra, dichter). Dus als 
je alsmaar ‘rondjes loopt in je hoofd’, 
ga dan naar buiten en loop letterlijk 
een rondje. Wandelen stimuleert crea-
tiviteit en oplossingsvermogen. Door 
het ritme van het wandelen, komen je 
hersenen in een zogenaamde basis- of 
‘lummelstand’. Dit is belangrijk voor 
verwerking van informatie en het krij-
gen van nieuwe ideeën. Je hoeft hier-
voor niet naar het bos of strand (hoe-
wel de natuur uiteraard meer rust 
geeft dan de stad).

Samen wandelen
Verder zijn er aanwijzingen dat wan-
delen in gezelschap meer doet dan 
alleen samen lopen en kletsen; door 
de samenwerking tussen meerdere 
gebieden in je hersenen tijdens de 
beweging van het lopen, verdiept 
gespreksstof zich makkelijker, en dus 
ook de relatie. En waar bij een moei-
lijk gesprek aan tafel soms ongemak-
kelijke stiltes kunnen ontstaan, kan 
een gesprek al lopende gemakkelij-
ker vlot getrokken worden, ook door-
dat je naast elkaar loopt en elkaar 
niet direct hoeft aan te kijken. Een 
stilte tijdens een wandeling is vaak 
aangenaam (en heilzaam) door de 
dynamiek van de beweging. 

Onderschat de werking van wande-
len dus niet. Dus plan een wandeling 
in, trek je jas aan en ga een paar keer 
per week een half uurtje naar buiten, 
met of zonder wandelbuddy. En denk 
aan het bekende gezegde; een pad 
ontstaat door erop te lopen. 

Waar de wereld op dit moment opge-
lucht ademhaalt vanwege de komst 
van het coronavaccin, blijft er ook de 
roep om aandacht om zelf actief te 
werken aan gezondheid en vitaliteit. 
Een gezond lichaam kan meer tegen-
slag hebben. Bewegen is belangrijk en 
de lockdown dwingt de meesten van 
ons letterlijk meer op één plek. En waar 
je op kantoor sneller tussendoor even 
van je plek gaat om een kop koffie te 
halen, bij te kletsen met een collega of 
binnen te lopen voor een overlegje, is 
er op dit moment minder sprake van ‘in 
de wandelgangen’. Na een werkdag 
zitten is een flinke wandeling buiten 
een goede oppepper voor het lichaam. 
Maar ook de mentale gezondheid 
wordt verbeterd door wandelen. 

‘De benen zijn de wielen van de 
creativiteit’ (Albert Einstein)
Een stevige wandeling brengt rust in 
het brein en verbetert de concentratie. 
Je zintuigen worden aangescherpt en 
je bent alerter. De bekende neuropsy-
choloog Erik Scherder beveelt wande-
len aan als manier om te bezinnen en 
zaken te laten bezinken. Waar je in stil-
stand (of achter je bureau) kunt vastlo-
pen in piekergedachten, kan een wan-
deling de knoop in je brein onbewust 
ontwarren. ‘Wandelen is de haast uit je 
hoofd halen en kijken wat er overblijft’ 
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Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen, 
Caroline van Nes, Nannie van den Eijnden 
en Janneke Mes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Ronde Tafel Nuenen   
ondersteunt Voedselbank
De Kerstpakkettenactie ‘Voor & Door Nuenenaren’ die sinds jaar en dag 
wordt georganiseerd, leek dit jaar vanwege de overheidsmaatregelen 
rondom Covid-19 geen doorgang te vinden. Echter, dankzij de inspannin-
gen van vrijwilligers vanuit de Voedselbank en betrokken burgers in Nue-
nen heeft dit belangrijke initiatief ook in 2020 plaats kunnen vinden.

“We zien dat meer mensen in de pro-
blemen komen, en er dus ook méér 
ondersteuning nodig is. Een logische 
optelsom om dan bij te springen als 
jonge en betrokken dorpsgenoten”, al-
dus Tom van der Laan namens het be-
stuur van de Nuenense Ronde Tafel.
Ferd Gerichhausen, secretaris/pen-
ningmeester van de Voedselbank 
zegt: “We zijn blij met de hulp van de 
Ronde Tafel bij zowel het inzamelen 

Op zaterdag 12 december 2020 heb-
ben leden van de Ronde Tafel in Nue-
nen deze jaarlijkse inzamelactie on-
dersteund. Zowel door bezoekers 
van de supermarkten als de vrijwilli-
gers is de actie als zeer positief erva-
ren. Daarnaast heeft de Ronde Tafel 
een donatie van € 750,00 gedaan om 
het belangrijke werk van de Voedsel-
bank in deze turbulente tijden moge-
lijk te blijven maken.

ondersteunt Voedselbank

Dorpsraad Lieshout

Tastbaar jaarplan    
werkgroep verkeer
De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout 
heeft haar jaarplan wel héél duidelijk gemaakt. Middels één duidelijk 
beeld zijn alle prioriteiten voor 2021 aangemerkt. Die variëren van snel-
heid-remmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspa-
den en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern 
tot het verbeteren van oversteekplaatsen. Voor alle verkeersdeelnemers 
zijn dus focuspunten opgenomen.

Naast ontmoedigen vinden de leden 
ook dat er snelheid-remmende maat-
regelen nodig zijn op de belangrijk-
ste wegen. Voor fietsers hebben ze 
gekozen om de indeling van de fiets-
paden rondom de “Bavaria-rotonde” 
te herzien zodat minder overgesto-
ken hoeft te worden en, uiteraard, is 
er aandacht voor de fietsers-over-
steekplaats bij de Bosrand. Ook voet-
gangers komen aan bod is de plan-
ning. Zo is het ontbrekende voetpad 
van het dorp naar de bushalte bij 
Deense hoek een doorn in het oog.

Focus
Door de prioriteiten te benoemen en 
op deze wijze tastbaar te maken 
hoopt de werkgroep Verkeer en Ver-
keersveiligheid de juiste focus te kun-
nen houden en zo de belangrijkste 
knelpunten aan de orde te kunnen 
brengen: “één beeld zegt immers 
meer dan 1.000 woorden”.

Kijk voor meer informatie op 
www.dorpsraad-lieshout.nl

heeft deze verzameld vanuit hun 
achterban en gecheckt op haalbaar-
heid. Daarna hebben ze de verschil-
lende punten gewogen en gekozen 
welke komend jaar aan geslingerd 
zouden moeten worden.

Verschillende verkeersdeelnemers
De punten variëren nogal. Ten aan-
zien van auto’s vallen vooral de ge-
wenste ontmoediging van door-
gaand verkeer door de dorpskern op. 

Verkeersveiligheid verbeteren in één oogopslag! (zie website voor groter beeld)

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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ONLINE OUDERAVOND    
HAPPY OUDERS
Dinsdag 26 januari van 20.00 tot 21.15 uur
Vraagt u zich ook af hoe het uitgaan er tegenwoordig aan toegaat?
Uw zoon of dochter is nu tussen de 15 en 18 jaar en dat kan betekenen 
dat uw kind zich in het uitgaansleven begeeft of gaat begeven. Voor 
uw kind een spannende tijd maar ook voor u. Aan de hand van her-
kenbare sketches van Helder Theater komen tijdens de online avond 
diverse onderwerpen aan bod. Halt en Novadic-Kentron geven tus-
sendoor praktische tips. U kunt via de chat vragen stellen. Bent u 
erbij? Online aanmelden via www.ggdbzo.nl

 VERGUNNINGEN      
 PERIODE 05-01-2021 EN 11-01-2021
 In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)    

zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
11-01-2021 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst ontwikkeling  
  2 Ruimte voor Ruimte woningen   
  Nieuwe Dijk te Nuenen c.a.
11-01-2021 Nuenen c.a. Kennisgeving melding Activiteitenbe-
  sluit milieubeheer Den Binnen 11 te  
  Nuenen, starten autobedrijf 
07-01-2021 Nuenen c.a. Verkeersbesluit - vaststellen parkeer-
  gelegenheid opladen elektrische auto’s  
  - Venakker te Nuenen
06-01-2021 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst wijziging  
  bestemmingsplan - vergroten bouw 
  vlak Zandstraat 29 te Nederwetten,  
  Nuenen ca. 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. Abonneer je 
op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Gezien in Nuenen! 
Dit noemen ze je eigen stoepje 

schoonvegen! Dit verdient 
geen 2 sterren.

op 12 december als met de mooie 
schenking. Dat geeft ons financiële 
stevigheid maar ook het vertrouwen 
dat jonge Nuenenaren willen helpen 
bij een belangrijke inzamelactie als 
oudere vrijwilligers om coronarede-
nen dat nu niet kunnen”.

De Ronde Tafel ondersteunt graag lo-
kale initiatieven gericht op Nuenense 
kinderen waar we een verschil voor 
kunnen maken. Mocht u ondersteu-
ning nodig hebben, neem gerust 
contact op. Tevens zijn we altijd op 
zoek naar ambitieuze mannen tot en 
met 40 jaar.
Lid worden? www.rt187.nl

Belangstellenden welkom bij online-bijeenkomst 

Energie besparen    
door isoleren van woning
Energie besparen door het isoleren van je woning, daar wil je zeker wel 
meer van weten. Belangstellenden zijn dinsdagavond 19 januari om half 
acht van harte welkom bij een digitale bijeenkomst van buurtteam Ger-
wen. Ook inwoners uit Nederwetten en Nuenen zijn welkom. 

Een groep enthousiaste buren uit 
Gerwen is aan de slag gegaan met 
een aanbod voor het isoleren van 
woningen. Tijdens de online-bijeen-
komst vertelt het team hier graag 
meer over. Motto van het team: door 
dit samen te doen is het voordeliger 
en makkelijker. En hoe meer mensen 
meedoen hoe beter. Het team komt 
met een aanbod voor het isoleren 
van je woning. De groep heeft offer-
tes van verschillende leveranciers 
vergelijken op basis van kwaliteit, 
service en prijs. Tijdens de bijeen-
komst presenteren zij het aanbod en 
vertellen over de selectie. Mensen 
die interesse hebben kunnen desge-
wenst meteen vrijblijvend een offer-
te aanvragen. 

Aanmelden voor gratis bijeenkomst
Belangstellenden voor deze gratis 
bijeenkomst (van 19.30 uur tot ca. 
20.30 uur, online en dus corona-
proof) kunnen zich aanmelden via 
www.buurkracht.nl/gerwen. In de 
mail die je daarna ontvangt, staat de 
link naar de digitale bijeenkomst. Er is 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Het buurtteam is ook bereikbaar via 

buurkrachtgerwen@gmail.com of via 
een van de genoemde leden van het 
team. 
Het buurtteam Gerwen wordt ge-
vormd door de volgende vijf leden: 
Babs de Jong, Daniëlle van Helvoirt, 
Hans Hendriks, Wim Merks en Mar-
tien Smits. Dit team is afgelopen jaar 
voortvarend aan de slag gegaan met 
een aanbod voor zonnepanelen. Dat 
project is succesvol afgesloten. Ne-
gentien huishoudens namen zonne-
panelen op het dak van hun huis. Het 
team wordt geholpen door de lande-
lijke stichting Buurkracht.

Buurkracht = samen energie besparen
Buurkracht is gratis, onafhankelijk en 
niet-commercieel. Het maatschappe-
lijk initiatief wordt in ons land ge-
steund door gemeenten en provin-
cies. Buurkracht gelooft dat energie 
besparen makkelijker, voordeliger en 
leuker is als je het samen met de bu-
ren doet. Buurkracht is iets wat buren 
tezamen hebben. De buurtbegelei-
ders van Buurkracht helpen onder 
meer bij het enthousiasmeren van 
buurtgenoten en het aanvragen van 
offertes bij leveranciers. 

Landkaart
Met een heel duidelijke landkaart 
heeft de werkgroep Verkeer en Ver-
keersveiligheid de wensen voor 2021 
héél tastbaar gemaakt. Op de kaart 
zijn alle prioriteiten voor het komend 
jaar aangegeven. De werkgroep 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Thesaurie
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Wij zijn

OPEN
Donderdag t/m zaterdag

10.00 – 13.00 uur

voor reparaties en 
onderhoud van uw 

sieraden en horloges

Uiteraard met inachtneming 
van de maatregelen 

omtrent het COVID-virus

Nuenen Kapperdoesweg 8

Dierenafdeling
is open!

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

ElectrischeElectrische

electrische componentenelectrische componenten

€ 35,-€ 35,-€ 35,-
€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-

€ 45,-
€ 65,-

ElectrischeElectrischeElectrischeElectrischeElectrischeElectrischeElectrischeElectrische

Ondanks de coronamaatregelen is 
onze werkplaats gewoon geopend 
zoals u dat van ons gewend bent!

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
JANUARI

Voor 2 personen

€2095

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, -START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Rond de Linde is op zoek naar 
bezorgers in Nuenen en Lieshout

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar:

UITVAARTVERZORGER 
 (gemiddeld 20 uur per week)

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.degroofuitvaart.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 januari 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 17 januari 10.00 uur: Oecu-
menische viering in De Regenboog, 
voorgangers van beide kerken.
In verband met corona mogen er in 
De Regenboog op zondag geen kerk-
bezoekers aanwezig zijn! De viering 
wordt gestreamd en kan worden be-
keken via de website van de parochie 
en PGN.
De misintenties die voor zondag zijn 
opgegeven, worden op zaterdag-
avond in de kerk, alsook in De Regen-
boog op zondag afgelezen. 

Misintenties 
Zaterdag 16 januari 18.30 uur: Annie 
Maas - Pijnenburg; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Piet Saris (vanwege ver-
jaardag); Gerard Bax (vanwege ver-
jaardag); Guido Landman.
Zondag 17 januari 10.00 uur in De Re-
genboog zonder aanwezigen: Annie 
Maas - Pijnenburg; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Piet Saris (vanwege ver-
jaardag); Gerard Bax (vanwege ver-
jaardag); Guido Landman.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Piet 
Stappers, Het Puyven 14, en Doortje 
Stienen - Nijs.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Collecte op 17 januari 2021
Het is winter.
Het is weer koud en guur buiten.
Meer dan ooit merken we in deze 
moeilijke tijd dat we van elkaar af-
hankelijk zijn. Daarom willen de dia-
conieën van de Parochie Heilig Kruis 
en Protestantse Gemeente Nuenen 
uw aandacht vragen voor Diaconaal 
Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. 
Nu deze crisis veel langer aanhoudt, 

kunnen we verwachten dat er meer 
mensen bij ’t Hemeltje aankloppen.

‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek 
in de stad voor dak- en thuisloze 
mensen. Een plaats waar ruimte is, 
waar je met je verhaal, je zorgen en 
vragen een luisterend oor kunt vin-
den.
Het is een huiskamer waar je een an-
der kunt ontmoeten en waar je mag 
zijn wie je bent. Je mag een gezicht 
en een naam hebben, ieder is de 
moeite waard. Wederkerigheid is 
voor ons belangrijk: we zijn bij elkaar 
te gast!

En daarom, meer nog dan anders, 
kan ‘t Hemeltje rekenen op onze on-
dersteuning?
U kunt uw gift overmaken op het on-
derstaande rekeningnummer.
Rek. nr. NL58 RABO 0137 4031 00
t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen 
c.a. o.v.v. Diaconaal Inloophuis ‘t He-
meltje.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 17 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Misintenties
Pieter en Marietje van Rooij; Christ en 
Lia van Cuijck; Willy van ’t Hof; Riet 
Prinsen - de Win.

Mededeling
Op vrijdag 8 januari is in onze paro-
chie Riet Prinsen - de Win, van de Rui-
terweg nr. 3, op 80-jarige leeftijd 
overleden. De uitvaart is vrijdag 22 
januari waarna bijzetting op begraaf-
plaats ‘De Huikert’ zal plaatsvinden.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 januari 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

                  
Glimlach als je aan me denkt.

  

Riet Prinsen- de Win
Maria Leonarda Josepha

echtgenote van

Carel Prinsen †
 Gerwen, 15 februari 1939      
† Gerwen, 8 januari 2021

Mark en Annet
   Annet en Johan
      Jesse, Jones
   Suzanne en Remco
      Kate

Toon en Heidy
   Nick en Mandy
   Britt en Randy
   Stan

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
t.a.v. familie Prinsen
Postbus 85, 5660 AB Geldrop

Graag hadden we iedereen de mogelijkheid geboden om, samen met 
ons, het leven van Riet te gedenken. Helaas is dit vanwege de huidige 
omstandigheden niet mogelijk en vinden de uitvaartdienst en begrafenis 
van Riet op vrijdag 15 januari in besloten kring plaats.

Kerkbalans 2021, Geef vandaag 
voor de kerk van morgen
De twee Nuenense kerkgemeenschappen; Protestante Gemeente Nue-
nen en Parochie Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zijn deze week weer 
gestart met de jaarlijkse actie Kerkbalans. 

schap waar iedereen die dat wil, wel-
kom is en een plekje heeft om zich-
zelf, verbondenheid of inspiratie te 
vinden. Om toekomstbestendig te 
zijn, investeren de Nuenense kerken 
in nieuwe communicatiekanalen en 
technieken, zoals sociale media en 
live-streams van vieringen. De vierin-
gen worden door veel Nuenenaren 
op prijs gesteld, in het bijzonder in 
deze tijd. 

De kerken organiseren veel geza-
menlijke activiteiten, zoals thema-
avonden, wereldmarkt, pelgimswan-
deling, welkomstpicknick voor nieu-
we Nuenenaren en het levend kerst-
verhaal. Om dit mooie en zinvolle 
werk voor de gemeenschappen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten nu 
en in de toekomst te kunnen blijven 
voortzetten, is uw bijdrage meer dan 
welkom. U kunt uw bijdrage overma-
ken naar de volgende rekeningnum-
mers:

RK Nuenen: NL26RABO 0137404646, 
RK Gerwen: NL54RABO 0137404239 
RK Nederwetten: NL55RABO0137498020
PGN Nuenen: NL85RABO0373726236

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Protestante Gemeente Nuenen & Pa-
rochie Heilig Kruis.

Dit jaar heeft de actie het thema ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. 
Een thema dat prima past bij de twee 
moderne en open kerkgemeen-
schappen in Nuenen. Beide gemeen-
ten werken al vele tientallen jaren in-
tensief samen en delen de uitgangs-
punten van het geloof en beide heb-
ben als doel mensen te inspireren, te 
helpen bij levensvragen en te steu-
nen als dat gewenst is. Samen vor-
men de kerken een hechte gemeen-

Stembureauleden 
en tellers gezocht
We zijn op zoek naar enthousiaste 
stembureauleden en tellers voor de 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 op 
woensdag 17 maart voor de gemeen-
te Nuenen. 

Ook zijn we op zoek naar reservele-
den vanwege corona. Er staat een 
mooie vergoeding tegenover. Dit zou 
ook in clubverband een mooie ma-
nier zijn om uw clubkas te spekken.

Geen risicogroep of 
kwetsbare gezondheid?
Wij vragen u voordat u zich aanmeld 
goed na te gaan of u niet tot een risi-
cogroep behoord of een kwetsbare 
gezondheid heeft. Dit voor uw eigen 
bescherming en om bezettingspro-
blemen op de dag van de verkiezin-
gen te voorkomen.

Coronaproof
Natuurlijk zullen wij alles in het werk 
stellen om de verkiezingen zo veilig 
mogelijk en coronaproof te organise-
ren. 

Aanmelden
https://nuenen.mijnverkiezing.nl/
mijnverkiezing/auth/register

Vier generaties in Nuenen!
Deze bijzondere 

foto is 
genomen in 

juli 2020. 
Overgroot-

moeder heeft 
vorige week 

de leeftijd 
van 91 jaar 
bereikt en 

Nina, de 
dochter van 

Wendy is 
inmiddels 

ruim een half 
jaar oud.

v.l.n.r: Rian (63), 
Marietje (90), 

Nina (0), 
Wendy (29)

Misintenties 
Ilse Renders en Piet Renders; Antoon 
Rooijakkers; Anna Meijers - Van Til-
borg en Toon Meijers.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

De dienst van 17 januari staat in het 
teken van de oecumene. Elk jaar 
wordt in januari de Week van gebed 
voor de eenheid van de kerken ge-
houden. Op deze Zondag van de 
Eenheid zal de viering plaatsvinden 
vanuit De Regenboog. De dienst be-
gint om 10.00 uur en kan alleen via 
livestream worden gevolgd. Door de 
lockdown zijn kerkgangers helaas 
nog niet toegestaan. De link voor de 
livestream staat op de pagina www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Klikken 
op ‘kerkdienstgemist’. U wordt van 
harte uitgenodigd om deze dienst 
mee te vieren. Meer over deze een-
heidszondag vindt u op de website 
van de Raad van Kerken in Neder-
land.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 14 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Hilarius, bisschop 
en kerkleraar; gedachtenis van H. 
Felix, martelaar.
Vrijdag 15 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Paulus, eerste kluizenaar, belijder; ge-
dachtenis van H. Maurus, abt.
Zaterdag 16 januari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Marcellus I, paus en martelaar. 
10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 17 januari. Tweede zondag 
na Driekoningen. 08.00 uur gelezen 
H. Mis; 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 18 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Prisca, maagd en 
martelares; begin van de Internatio-
nale Bidweek voor de Eenheid van de 
Christenen.
Dinsdag 19 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Marius en gezel-
len, martelaren en H. Knut, koning 
van Denemarken, martelaar.
Woensdag 20 januari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Fabianus, paus en H. Sebastia-
nus, martelaar.
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 2

Horizontaal: 2 broodbeleg 10 dierenmond 12 boogbal 13 kreet 14 zangnoot 16 rangtelwoord 
19 ontroering 21 leslokaal 22 wapen 25 tijding 26 gravin van Holland 28 scheepsvloer 
30 mannelijk dier 31 smart 34 oevergewas 36 rinoceros 38 Europese hoofdstad 
39 ambtsgewaad 42 hoofdgroet 44 herkauwer 46 spuugzat 48 vogelverblijf 
50 Europese hoofdstad 52 maand 53 droombeeld 55 naaldboom 57 haarsmeer 
58 deksel 60 kraakbeenvis 61 tennisterm 62 beroep.

Verticaal: 1 kunstuiting 3 zangstem 4 pl. in Zeeland 5 getijde 6 soortelijk gewicht 
7 hijstoestel 8 bergweide 9 riv. in Frankrijk 10 doodop 11 Afrikaans dorp 14 begin 15 roofdier 
17 stoomschip 18 driftkikker 20 Openbaar Ministerie 23 per dag 24 eerste kwartier 
27 verbouw 29 deel van Oostenrijk 32 pl. in Flevoland 33 tweetal 34 bedorven 35 nauw 
37 intiem 38 armholte 40 vergissing 41 pukkel 43 elk 44 boksterm 45 vogelproduct 
47 deel v.d. voet 49 blijkens de akten 50 leep 51 overal 52 de jongste 54 op de wijze van 
56 Turks bevelhebber 59 lidwoord 60 rondhout.

D U I T S E R S C H A A R S

A R A N G R D A A R T

A L S E S I K L R B E

R A T U N I F O R M M A P

O V E N E L O U P O M P

M A R O K K O I N V A S I E

R E I E N T

K R I S T A L O O R D E E L

R O E T C O D O A R N O

O O R T E R D E G E D I K

K K Z I D A R P R G A

E L E E R M D E U N A

T E K E N E N L I N I A A L

3 8 4 9 5 6 1 7 2
1 6 9 7 4 2 5 8 3
7 2 5 1 3 8 6 4 9
6 7 8 5 2 3 4 9 1
9 4 3 8 7 1 2 6 5
5 1 2 4 6 9 7 3 8
2 9 7 3 1 4 8 5 6
4 3 1 6 8 5 9 2 7
8 5 6 2 9 7 3 1 4

Oplossingen wk 1
A S P R E I S S E R G E R B A

C R B O S U I T S P A N S E L

C H I C P B E W U S T U N I S

E L I M T S L E D E T O C H T

P I A L P R V O L M O N D I G

T P R V I E U X P E O R K O L

A V R E J E L I T E R R I R E

B I U P G W A T E R F I E T S

E S I A A N B R A N D E N L M

L R N N K O A V E E N E A G E

T R E A I E O L A S M A V O T

O Y B C L T I L D R F L O L H

H S O E T A E T A N T O N F O

A P P E L N B D P G A X D E D

A I N E K A L S E O H H E N E

BACTERIOLOOG

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ABUIS
AORTA
ARMEN
DEALER
DELICT
DOKTER
GERST
GEVELSTEEN
GILDE
INVOEGEN
JAGEN
KOALA
KOKOSBROOD
KRUISBES
LAADPERRON
LOTUS
LUMMEL
MALTA
MENSENHAAI
MILIEURAMP
NUANCE
ONGAARNE
PLAKKERIG
PULLOVER
RAADSZAAL
RABAT
RADSLAG
RAZEND
REKKEN
RELING
RIDICUUL
RIMRAM
ROTSBLOK
RUGZAK
SIKJE
SLAAN
SLUIER
TERTS
TRUST
TURELUUR
VISIE
WATERGOLF

F G R E I U L S E B S I U R K
L A A D P E R R O N T S R E G
O T Z L P L A K K E R I G T R
G G E P S M A M N E U U I K N
R I N S U D A R O T S B L O K
E L D L E L A R U S T A U D K
T D A A T A L R U L O T U S A
A E T A G N E O D E L I C T Z
W R R N Z L U E V V I S I E G
L E O T U S J A G E N L D N U
E L A U S K D R N G R A I E R
M A R M I R C A O C A L R M A
M E N S E N H A A I E A C R B
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WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60 61

62

6 7 4 3 1
4 1

7 6 5
2 5

4 3 9 7
3 7

6 2 3
8 6

8 4 6 1 9

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 53, Mw. M. Derks, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

TE HUUR: Tijdelijke op-
slagruimte in Nuenen (de 
Huufkes). Tel. 06-53144105.

AANGEBODEN: huis-
houdelijke hulp. Tel.: 06-
23202314.

Vanwege zwangerschapsverlof zoeken wij voor onze praktijk in Nuenen een 

MONDHYGIËNIST(E)
die vanaf heden tot medio juli onze vaste mondhygiëniste kan vervangen. 

Het aantal dagen per week kan groeien van 1 tot maximaal 3. 
Onze praktijk heeft een gevarieerd aanbod van goed gesaneerde patiënten 

en is gespecialiseerd in orthodontie en implantologie. 

Graag sollicitaties richten aan: 
holleman.tandarts@gmail.com

Tandartsen H.C.A. Holleman en F.T.P. Lauwers.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

TE HUUR Tijdelijke opslag-
ruimte vanaf 3 m2 in Lies-
hout, € 10,00 per m2 / per 
maand. Zie: Denopslag.nl

Strabrecht College, Geldrop

Leren voor het leven
Jij hoort erbij op het Strabrecht College: een kleinschalige, duurzame school 
in het groen. Wij vinden het belangrijk dat er voor iedere leerling een persoon-
lijke leerroute mogelijk is. Daarom bieden we je maatwerk zodat je zoveel mo-
gelijk eigenaar bent van je eigen leerproces. Je werkt met leer- en ontwikkel-
doelen, leert doelbewust keuzes te maken en wordt structureel begeleid door 
een persoonlijke coach.

Onze brugperiode bestaat uit twee jaar. 
In deze periode gaan we samen op zoek 
naar welk diplomatraject (mavo, havo, 
atheneum of gymnasium) het beste bij 
je past.

Wil jij een vwo-diploma halen en mis-
schien wel het gymnasium gaan doen? 
Dan volg je introductielessen Grieks en 
Latijn en een aantal introductielessen 
van het Horizonprogramma, ons excel-
lentieprogramma.

In de lessen en tijdens de keuzewerk-
tijd-uren is er ruimte om te werken aan 
jouw leerdoelen en jouw opdrachten. 

Als je daar goed gebruik van maakt, heb 
je het meeste huiswerk al af als je naar 
huis toe gaat. 

Dit jaar een online open dag! Vanaf 24 
januari 2021 verzorgen we op onze 
website voorlichtingen voor jou. Ervaar 
ons nieuwe gebouw en proef de sfeer 
van het Strabrecht op afstand. Natuur-
lijk kun je alvast onze website bekijken 
www.strabrecht.nl of download voor 
het laatste nieuws de Open dag-app en 
kies voor het Strabrecht College.

Nicole & John Geven   
deelnemers MAX Pub Quiz
Aanstaande vrijdag, 15 januari, zitten Nicole & John Geven 
in de uitzending van MAX Pub Quiz. Zij doen mee als team 
‘De Erpeleters’ en nemen het op tegen vijf andere teams. 
De uitzending is vrijdag 15 januari, 21.30 uur op NPO1.

Aflevering vier zaterdag 16 januari

Brammetje, dé comedyserie 
voor de hele familie!
Oppassen!!! Bo en Esmée gaan met het hele team van 
Kinderdagverblijf De Snotneus op uitstap naar de Ar-
dennen. De dames strikken Bram als oppas voor baby 
Willem. Bram is het kind liever kwijt dan rijk. Hij probeert 
Willem te dumpen, maar niemand wil het kind hebben. 
Tom wil Bram uiteindelijk wel uit de nood helpen, maar 
zijn hulp voegt weinig toe. Bram is genoodzaakt de baby 
mee te nemen naar zijn werk bij Marketingbureau Van 
Otterloo, maar zijn baas en collega’s zitten hier niet op te 
wachten. Barbara en Gerard komen tot overmaat van 
ramp nog onverwacht langs op babybezoek. Mevrouw 
Van Nuenen wil de strijdbijl met Tilly begraven, maar na 
een ontmoeting met de jongere Dries wordt het alleen 
maar erger. Dit leidt er toe dat Tilly Dries uitnodigt voor 
een etentje...

LON zendt uit om 12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur op 
dezelfde kanalen: Ziggo digitaal (kanaal 36): met CI+ 
module kanaal 334, KPN: kanaal 1436 en T-Mobile: ka-
naal 791. Je kunt ook live kijken via de website: www.
omroepnuenen.nl of via live streaming op de LON app.

Brabant Luidkeels 2021

Het evenement voor zangers 
in Brabant
Op zaterdag 6 en zondag 7 maart organiseert Koren-
veld wederom Provinciale zangersdagen onder de 
naam Brabant Luidkeels. Streven is 300 zangers uit de 
gehele provincie dat weekend te laten deelnemen 
aan workshops, individueel of in koorverband. 

Zij beleven een dag vol zang en informatie voor alle leef-
tijden en niveaus. Allerlei genres komen aan bod, van 
klassiek tot pop en er is een speciaal programma voor 
kinderkoren.
Door de coronacrisis is de mogelijkheid tot zingen zeer 
beperkt. Brabant Luidkeels heeft hierop ingespeeld 
door het overgrote deel van de workshops online aan te 
bieden. In Tilburg zijn enkele live workshops voor koren, 
met in achtneming van alle coronavoorschriften. Maar 
het zwaartepunt ligt deze editie van Brabant Luidkeels 
op de online workshops.

Gedurende deze dagen zijn er meerdere workshops 
over onderwerpen zoals koorregie, opera, koorvorming, 
stembevrijding, improvisatie met vocal painting, ritme 
& maat, Lax Vox en zangtechniek. De live-workshops 
vinden plaats tussen in Factorium Tilburg, voor de kin-
deren is er een speciaal programma op de zaterdag in 
CHV Noordkade te Veghel.
Er is reeds veel belangstelling voor dit evenement, maar 
er zijn nog plaatsen beschikbaar. Kijk op de website 
www.korenveld-brabant.nl/luidkeels voor meer infor-
matie en meld je snel aan voor Brabant Luidkeels 2021.

Deze dag wordt georganiseerd door Korenveld, een sa-
menwerkingsverband van meerdere organisaties die 
zich sterk maken voor de koorzang in Brabant. 
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Na positieve pilot dragen 
boa’s structureel bodycam
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeente Nuenen 
dragen vanaf dinsdag 22 december 2020 altijd een bodycam op hun uni-
form. Uit een recente pilot blijkt dat het dragen van bodycams bijdraagt 
aan een veiligere werkomgeving van deze handhavers. Daarom heeft het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen besloten om de 
boa’s structureel uit te rusten met een bodycam.

Positieve ervaringen 
na gezamenlijke pilot
Van 18 november tot en met 19 de-
cember 2020 hebben de boa’s van de 
gemeenten Nuenen, Son en Breugel 
en Geldrop-Mierlo als proef body-
cams gedragen. Na afloop van de pi-
lot hebben de gemeenten de erva-
ringen gedeeld en geëvalueerd. De 
ervaringen zijn positief: de bodycam 
wordt door een meerderheid van de 
boa’s gezien als een toegevoegde 
waarde en het draagt bij aan het vei-
ligheidsgevoel.

Stijging van geweld
tegen handhavers
In de afgelopen jaren - en zeker de af-
gelopen maanden - is een stijging 
van agressie en geweld te zien tegen 
medewerkers met een publieke taak, 
bijvoorbeeld tegen gemeentelijke 
handhavers. Ook de boa’s in Nuenen 
hebben tijdens het handhaven op 
straat soms te maken met agressie, 

wat zorgt voor een onveilig gevoel. 
Dat is ongewenst en onacceptabel, 
want onze handhavers moeten veilig 
hun werk kunnen doen. Om hen te 
beschermen en hun veiligheidsge-
voel te vergroten, is besloten de 
handhavers uit te rusten met body-
cams.

Werkwijze van de bodycam
Een bodycam is een kleine, draagba-
re videocamera die bevestigd wordt 
en goed zichtbaar is op de kleding 
van de boa. De bodycam staat niet 
standaard aan, maar zodra een situa-
tie uit de hand dreigt te lopen kan de 
boa de camera aanzetten. De opna-
mes die met de bodycam worden ge-
maakt zijn versleuteld en kunnen 
daardoor niet zomaar worden beke-
ken, bijvoorbeeld als een bodycam 
gestolen zou worden. De beelden 
kunnen ook worden gebruikt voor 
trainingsdoeleinden en als bewijslast 
door politie en Openbaar Ministerie.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Onzekerheden
et is een tijd van onzekerheden, 

waarin onze situatie zomaar totaal 
kan veranderen.  werkgebied  
van ondernemer naar stilzi er, van 
groe smedewerker naar einzelg nger. 

n ua welzijn  zoals van gezond 
mens naar ati nt in kunstmatige 
coma o  de .  Naast de zorgen om 
uw dierbare krijgt u in het laatste 
geval als familie of artner ook te 
maken met de zorgen daaromheen. 

ant wie neemt nu de zakelijke 
beslissingen  n wie be aalt dat 
een behandeling niet gegeven mag 
worden, omdat uw dierbare die nooit 
gewild zou hebben  et is helaas niet 
zo, dat u als artner of als kind hier-
voor automatisch bevoegd bent.

Levenstestament 
eze onzekerheden kunt u voor-

komen met een levenstestament. 
nders dan een testament dat gaat 

over zaken n  uw overlijden, geldt 
een levenstestament juist tijdens uw 
leven. n deze notari le akte wijst u 
een vertrouwens ersoon aan die een vertrouwens ersoon aan die 
namens u mag handelen als u dat namens u mag handelen als u dat 
niet meer kunt. 

ijvoorbeeld door een ongeluk, 
dementie of coma. ok kunt u 
belangrijke wilsverklaringen toevoe
gen, zoals een euthanasieverzoek, 
een dementieverklaring, een donor-
codicil en uw uitvaartwensen. aar-
naast kunt u aangeven wie uw zaken 
mag regelen, wanneer dit ingaat 
en onder welke voorwaarden. o 
be aalt u zelf wie in dit soort situa -
ties de regie houdt. 

Een mooi jaar
ellicht kunt u het afsluiten van een 

levenstestament toevoegen aan uw 
lijstje met goede voornemens. irect 
onder uw  voornemen om deze dit 
jaar echt allemaal uit te voeren. 

o elijk wordt het een jaar, waarin 
echt contact weer mogelijk wordt 
en waarin we samen sterk blijven, 
in gezondheid, liefde en werk. ij 
wensen het u van harte toe.

Het uitvoeren van goede voornemens 
als goed voornemen!
Het uitvoeren van goede voornemens 
als goed voornemen!
Het uitvoeren van goede voornemens 

De feestdagen zijn weer voorbij. Ondanks alles hopen we dat het 
toch mooie dagen zijn geweest voor u en uw dierbaren. Met ruimte 
voor warmte, persoonlijke aandacht en waar nodig troost. En voor 
hoop op betere tijden met ongetwijfeld veel goede voornemens, als 
stralende lichtpuntjes in de donkere tijd van nu. 

TV De Lissevoort opnieuw meer dan 1000 leden

Jan Reniers benoemd tot   
‘Lissevoorter’ van het jaar
In een kleine besloten bijeenkomst op 7 januari jl. is Jan Reniers benoemd 
tot Lissevoorter van het jaar. Deze benoeming geschiedt normaliter tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst van TV de Lissevoort. Om redenen alom bekend 
kon deze bijeenkomst dit jaar niet worden gehouden, doch het bestuur 
wenste vast te houden aan de benoeming van de Lissevoorter van het jaar.

De bloemen worden uitgereikt aan Jan Reniers (l) door voorzitter Ron van Wassenaar

Jan is al 8 jaar verantwoordelijk voor 
de ledenadministratie en dat is zeker 
geen kleinigheid bij een vereniging 
van rond de 1000 leden. De afgelopen 

jaren ontkwam ook TV de Lissevoort 
niet aan een teruglopend ledental. In 
2020 kon het ledenverlies van de ja-
ren 2015 - 2019 in één keer weer wor-

BCL Clubblad-redactie    
is ‘vrijwilliger van het jaar’ 
Badminton Club Lieshout heeft dit jaar niet één, maar liefst vier personen 
benoemd tot ‘vrijwilliger van het jaar’. De reden hierachter is duidelijk: de 
redactie van ‘De Kijk Op …’ bestaat uit vier personen en die redactie heeft 
het clubblad naar het 25ste bestaansjaar gebracht en zorgt er nu nog 
steeds voor dat het blad springlevend is. Een méér dan terechte benoe-
ming voor de hele redactie, dus.

in het clubblad kom je achter de 
nieuwste weetjes, leer je collega-
badmintonners ook eens op een an-
dere wijze kennen, kun je de klaag-
zangen lezen die bij het zaalsporten 
horen en zie je wie-wanneer jarig is 

‘De Kijk Op …’ is al jaren hét clubblad 
van Badminton Club Lieshout. Het 
blad, dat naast een digitale versie, 
nog immer fysiek wordt uitgegeven 
is een belangrijk verbindend element 
binnen de sportvereniging. Lezend 

Een hartenkreet 
uit de EMK hoek
Ik wou dat ik een avondje kon door-
zakken in de voetbalkantine. Slechte 
verlichting, de geur van bier en goed-
kope snacks, op tv een kans-
loze Europacupwedstrijd 
en ondertussen zeveren 
over van alles.

We missen jullie! 

Met sportieve groet,
John de Jong - EMK

kope snacks, op tv een kans-
loze Europacupwedstrijd 

den goedgemaakt. Wij mochten in 
2020 172 nieuwe leden verwelkomen 
en dat is zeker het vermelden waard.
In 2018 zijn we gestart met de aanleg 
van padelbanen. Een nieuwe sport, 
die in Nederland snel terrein wint en 
TV de Lissevoort is daar op inge-
sprongen. Deze verruiming van 
sportmogelijkheden en mogelijk ook 
de coronacrisis (elk nadeel heeft zijn 
voordeel) heeft er toe geleid, dat wij 
weer een vereniging zijn van meer 
dan 1000 leden.
Deze ledentoename is natuurlijk zeer 
positief voor de vereniging, maar 
brengt ook veel extra werk met zich 
mee. Veel van dat extra werk moest 
worden verricht door de ledenadmi-
nistratie en dus met name door Jan 
Reniers. Om de waardering voor al 
het werk dat Jan dus al vele jaren 
doet en wat in 2020 extra is verricht, 
is Jan dus verrast met de titel ‘Lisse-
voorter van het Jaar’.

Jan is nog niet van plan om er mee 
op te houden en staat klaar om nog 
vele nieuwe leden te verwelkomen 
en in te schrijven. Dus wilt u het ge-
hele jaar door Tennissen en Padellen 
voor één bedrag aan contributie, 
neem dan contact op met TV de Lis-
sevoort en laat u voorlichten over de 
mogelijkheden. 
info@tvdelissevoort.nl

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Tussen de Vorsterdijk en Boord kronkelde ooit de onver-
harde Dubbestraat door de weilanden, omzoomd door een handjevol 
boerderijen. Door de aanleg van de Europalaan ontstonden twee aparte 
delen, met grofweg de boerderijen van Scheepers, Bastiaans, De Greef en 
De Vries nabij Boord en de boerderijen van De Brouwer, Kooijmans, Van 
den Heuvel en Smits aan de kant van de Opwettenseweg. En niet te verge-
ten het huis van Gonneke van Dam, al stond dat officieel aan de Bakertse 
landweg. Door de realisatie van de wijk Nuenen-West is het vrije uitzicht 
aan deze zijde ontnomen door karakteristieke huizen, rustieke hofjes en 
een school die doet denken aan de Opwettenseweg watermolen, ‘het 
mooiste blauw’. De sterk vergeelde foto’s tonen het ongerepte gedeelte: de 
boerderij aan de Dubbestraat 4 en de buurtkinderen met de ponykar: Nel 
en Peer Bastiaans, Bernard de Greef, Frans, Cor en Theo de Brouwer, Theo 
de Greef en Tom Hurkmans.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 90-104.

en óók nog eens hoe oud zij/hij 
wordt. Deze informatie, aangevuld 
met pittige columns, competitiestan-
den en uitslagen maakt ‘het gele 
boekje’ schier onmisbaar bij Badmin-
ton Club Lieshout.

Net als alle activiteiten bij Badminton 
Club Lieshout zijn ook bij ‘De Kijk Op 
…’ vrijwilligers verantwoordelijk voor 
de invulling. Vrijwilligers die er op uit 
trekken om leden te interviewen. Vrij-
willigers die hun scherpe visie laten 
optekenen en vrijwilligers die een an-
der eens een hart onder de riem wil-
len steken. Vier vrijwilligers vormen 
samen de huidige redactie en zijn 
verantwoordelijk voor de volledige 
inhoud: Corine Holweg, Jos Kluijt-
mans, Martijn Junggeburth en Niels 
Dirven. Binnen het soepel draaiende 
team heeft ieder zijn eigen taak en 
draagt Niels Dirven zorg voor de 
eindredactie en de centrale coördi-
natie. En, dat gebeurt met de nodige 
passie. Iedere twee maanden barst 
de groepsapp van de redactie weer 
van de berichten en aansporingen 
om kopij op te tekenen. Iets dat met 
verve wordt opgevolgd waardoor de 
eindredactie vaak moet passen en 
meten om er alles in te krijgen.

Vrijwilligers vormen de basis voor een 
goed functionerende vereniging. Zij 
zijn degene die al het werk doen. Zij 
zijn degene die de vereniging bij el-
kaar houden en zij zijn dus degene die 
alles meekrijgen wat er gebeurt in een 
vereniging. Niet vreemd dus dat de re-
dactie van ‘De Kijk Op …’ van alles op 
de hoogte is. Sterker nog: nog vóór 
dat ook maar iemand van een corona-
pandemie had gehoord hadden zij 
Badminton Club Lieshout al doorge-
licht op de bescherming tegen het vi-
rus. De vereniging was er helemaal 
klaar voor werd geconstateerd; helaas 
bleek de rest van de wereld dat niet te 
zijn. Met die vooruitziende blik, 
scherpte en passie slagen zij er steeds 
weer in het clubblad aantrekkelijk te 
maken. Om die reden zijn zij de meer 
dan terechte winnaar van de eretitel 
‘vrijwilliger van het jaar’ en mogen zij 
deze titel het hele jaar dragen; dat is 
gedurende zes uitgaven dit jaar waar-
in het clubblad 25 jaar bestaat.
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Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of gratis Try-out pakket

Cardo Premium Sports club Nuenen 
040 - 3032623 l Duivendijk 5c l 5672 AD Nuenen l nuenen@cardopremium.com

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN

AKTIE : GEHELE MAAND JANUARI
GRATIS TRY - OUT PAKKET: 
ü  Intake gesprek / doelstellingen bepalen / Personal Training 
ü  Iedere afspraak duurt 60 minuten
ü  Sportkleding en schoenen meenemen
ü  Cardo Premium Sports club zorgt voor handdoek / water / koffi e en plezier!

ü  Membership geeft tevens toegang tot faciliteiten Feel Fit Center Nuenen

DIT JAAR ECHT JE SPORTDOELEN HALEN!
START DEZE WEEK NOG!

WIJ (BUITEN)SPORTEN DOOR 
BIJ CARDO PREMIUM SPORTSCLUB!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Een woning huren 
in Jo van Dijkhof of 

Sien de Grootstraat? 
Schrijf u dan in als woning-

zoekende via www.wooniezie.nl

Op wooniezie.nl vindt u 
het complete aanbod van 
beschikbare huurwoningen 
in de regio Eindhoven-
Helmond. 

Helpt Elkander adverteert de vrijkomende woningen 
in Jo van Dijkhof en in Sien de Grootstraat in Nuenen 

vanaf heden op wooniezie.nl

Om te kunnen reageren op deze woningen moet u zich 
als woningzoekende inschrijven (grati s). Helpt Elkander wijst 

de woningen toe op basis van inschrijft ijd of loti ng.

- - - - - - -
CONFORM COVID-19
RICHTLIJNEN RIVM
- - - - - - -

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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